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Obcecados por som

Potente som surround com graves profundos
Leve a experiência do cinema para a sua casa! Caixas acústicas potentes e aprimoramento 
de imagem com a saída HDMI 1080p de alta definição com reprodução de discos Blu-
ray para intensificar sua experiência de entretenimento em casa.

Excelente experiência sonora
• Caixas acústicas potentes com "basspipes" para um excelente som
• Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Projetado para aumentar o espaço do ambiente
• Acabamento moderno e brilhante com controles de toque exclusivos
• Design compacto que cabe em qualquer lugar

Conecte e divirta-se
• Full HD 3D Blu-ray para uma experiência de cinema 3D verdadeiramente envolvente
• Reproduz discos Blu-ray 3D, DVDs, VCDs, CDs e dispositivos USB
• Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas



 Full HD 3D Blu-ray

Fique encantado com filmes 3D em sua sala 
com uma TV Full HD 3D. O Active 3D usa a 
mais moderna geração de telas de alternância 
rápida para uma verdadeira sensação de 
profundidade e realismo com uma resolução 
Full HD 1080 x 1920. Você vivencia a 
experiência visual Full HD 3D quando assiste a 
essas imagens usando óculos especiais com 
tempo determinado de abertura e fechamento 
das lentes esquerda e direita em perfeita 
sincronia com as imagens em alternância. Com 
os filmes 3D exclusivos em Blu-ray, você conta 
com uma seleção de conteúdo variada e de alta 
qualidade. O Blu-ray também fornece som 
surround não compactado para uma 
experiência de áudio inacreditavelmente real.

Caixas acústicas potentes com 
"basspipes"

Caixas acústicas potentes com "basspipes" 
para um excelente som

Dolby TrueHD e DTS-HD

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential fornecem o mais puro som de seus 
discos Blu-ray. O áudio reproduzido é 
praticamente indistinguível do áudio original 
gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir 
o que os criadores querem que você ouça. O 
Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio 
Essential completam sua experiência de 
entretenimento em alta definição.

Acabamento moderno e brilhante

Acabamento moderno e brilhante com 
controles de toque exclusivos

Design compacto

Design compacto que cabe em qualquer lugar

HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece 
imagens extremamente nítidas. Filmes em 
definição padrão agora podem ser assistidos 
em verdadeira resolução de alta definição, 
garantindo mais detalhes e mais imagens 
realistas. O Progressive Scan (representado 
pela letra "p" em "1080p") elimina a 
predominância da estrutura linear em telas de 
TV, possibilitando imagens implacavelmente 
nítidas. Para fechar com chave de ouro, o 
HDMI permite fazer uma conexão digital capaz 
de transmitir vídeo HD digital não compactado 
e áudio multicanal digital sem conversões para 
o modo analógico, fornecendo imagens e 
qualidade de som perfeitos e sem nenhum 
ruído.

Reprodução completa

Reproduza praticamente qualquer disco e 
formato de mídia que você desejar: discos Blu-
ray 3D, DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos 
USB. Experimente a praticidade imbatível da 
incrível capacidade de reprodução e o prazer 
de compartilhar arquivos de mídia em sua TV 
ou Home Theater.
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Acessórios
• Acessórios inclusos: Pilhas para controle remoto, 

cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Cabo HDMI, 
Cabo de alimentação, Guia de início rápido, 
Controle remoto, Manual do Usuário, Folheto de 
garantia mundial

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Taxas de transferência de MP3: 112 kbps a 320 

kbps
• Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Conexão USB, 
DVD+R/-R DL, CD de MP3

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: MP3 link, USB
• Conexões traseiras: Entrada AUX, Conectores 

multicanais Click-Fit, Saída Vídeo Composto 
(CVBS), Antena FM, Rede local, Saída HDMI 1.4 
(3D Blu-ray)

Dimensões
• Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 

161 x 95 x 92 mm
• Peso do alto-falante central: 0,77 kg
• Profundidade da caixa acústica frontal: 87 mm
• Altura da caixa acústica frontal: 161 mm
• Largura da caixa acústica frontal: 95 mm
• Peso da caixa acústica frontal: 0,56 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

560 x 360 x 400 mm
• Profundidade alto-falantes traseiros: 87 mm
• Altura dos alto-falantes traseiros: 161 mm
• Largura dos alto-falantes traseiros: 95 mm
• Peso dos alto-falantes traseiros: 0,56 kg
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

360 x 58 x 351 mm
• Peso do aparelho: 3,22 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

123 x 309 x 369 mm
• Peso do subwoofer: 3,81 kg
• Peso, incluindo embalagem: 12,3 kg

Caixas acústicas
• Faixa de freqüência das caixas acústicas centrais: 

150-20000 Hz
• Impedância das caixas acústicas centrais: 4 ohm
• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-

20000 Hz
• Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
• Faixa de freqüência do subwoofer: 40 a 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohm
• Tipo de subwoofer: Passivo

Alimentação
• Consumo de energia: 100 W
• Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,9 W

Som
• Resposta em frequência: 20 a 20.000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Recursos de áudio: Modo noturno, Controle de 

altos e graves
• Sistema de áudio: Dolby Prologic II, Estéreo, DTS 

HD, Dolby TrueHD, Dolby Digital 5.1, Dolby 
Digital Plus

• Potência total (W RMS): 800 W
• Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, 

Drama, Jazz, Rock, Esportes

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: GIF, JPEG, 

HD JPEG
• Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides 

c/reprodução de música, Zoom
• Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Conexão USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, MKV, avi
• Mídia de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo, CD/SVCD de 
vídeo, BD-vídeo, BD-R/RE 2.0, Conexão USB

•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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